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Datum vergadering : 25 juni 2019
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Portefeuillehouder : Harry Keereweer
Bijlage(n) : geen
Onderwerp : vragen van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en 
Verenigd

  West Betuwe n.a.v. besluit tot sluiting van Club 
Rodenburg en tot 

  intrekking van de drank- en horecavergunning

Onderwerp 
Vragen van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en Verenigd West Betuwe naar 
aanleiding van het besluit van de burgemeester tot sluiting van Club Rodenburg en tot 
intrekking van de drank- en horecavergunning.

Kennisnemen van  
de reactie op de vragen en opmerkingen van de zijde van Verenigd West Betuwe en Leefbaar 

Lokaal Belang West Betuwe

Inleiding
Van de zijde van Leefbaar Lokaal belang West Betuwe zijn op 8 mei 2019 per mail de 
volgende vragen gesteld. 
        

1. Club Rodenburg is gesloten op basis van een aantal feiten en 
bestuursrapportages. Hierbij is echter het  Convenant  Veilig Uitgaan niet 
meegenomen.
Dit Convenant is destijds door 3 partijen getekend, waaronder de gemeente 
namens de burgemeester, de nationale politie namens Basisteam de Waarden en 
de Rodenburg namens de directie.  In dit Convenant zijn belangrijke afspraken 
vastgelegd die niet zijn nagekomen.
Kan dit Convenant eenzijdig opgezegd worden?

2. Zo niet, is de gemeente aansprakelijk voor de financiële geleden schade?
3. De sluiting van Club Rodenburg heeft niet alleen grote financiële gevolgen voor de 

club en ondernemers maar heeft ook gevolgen voor onze gemeenschap. Wij zien 
graag op korte termijn een gesprek tussen alle partijen met een heroverweging 
van dit eerder genomen besluit.

Van de zijde van Verenigd West Betuwe is op 13 mei 2019 per mail het volgende onder 
de aandacht gebracht. 

4. Is de zaak wel of niet  onder de rechter?
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5. Van de zijde van Club Rodenburg wordt gesuggereerd dat de Club op 23 mei weer 
open gaat.

6. Daarnaast schijnen er gesprekken te zijn gevoerd met partijen terwijl het vreemd 
is als één en ander onder de  rechter ligt.

Reactie
Ad 1. Convenant
Het privaatrechtelijke Convenant Veilig Uitgaan staat los van mijn bestuursrechtelijke bevoegdheden 

op grond van artikel 13b Opiumwet en de Drank- en horecawet. Het Convenant is geen toetsingskader 

voor de sluiting van Club Rodenburg en de intrekking van de drank- en horecavergunning. De 

toetsingskaders voor de sluiting en de intrekking zijn de Opiumwet respectievelijk de Drank- en 

Horecawet.

Het Convenant is niet opgezegd door de gemeente.

Ad 2. Aansprakelijkheid schade
Als mijn (bestuursrechtelijke) besluit tot sluiting en intrekking van de drank- en horecavergunning in 

(hoger) beroep geen stand houdt, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de geleden 

schade.

 

Ad 3. Oproep tot overleg

Voor wat betreft het gewenste overleg met partijen, deel ik u mee dat de zaak nu juridisch loopt. Er is 

bezwaar aangetekend tegen mijn besluit en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem. Dit verzoek is afgewezen. De bezwaarprocedure 

loopt nog. Overleg om tot een heroverweging van mijn besluit te komen, is wat mij betreft  - hangende 

de juridische procedures -  niet gewenst.  

Zoals tijdens de raadvergadering op 23 april 2019 is afgesproken, zal ik mijn besluit met de raad 

evalueren nadat de juridische procedures zijn afgerond. 

 

Ad 4. Onder de rechter?
De voorlopige voorziening bij de rechtbank is afgewezen. De bezwaarprocedure,  die 
vervolgd kan worden door een (hoger)beroepsprocedure bij de rechter, loopt nog. Er 
lopen dus juridische procedures.

Ad 5. Club Rodenburg weer open per 23 mei 2019?
Het is niet duidelijk op grond waarvan gedacht wordt dat Club Rodenburg per 23 mei 
2019 weer open is. Volgens mijn besluit mag Club Rodenburg pas per 4 mei 2020 weer 
open. 

Ad 6. Gesprekken
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Er vinden - hangende de juridische procedures - geen gesprekken plaats tussen Club Rodenburg en 

mij over mijn besluit.  

De burgemeester van de gemeente West Betuwe,
de burgemeester,


	Inleiding

